
 كلمة افتتاحية للدكتورة "هيلين دورهام"، مديرة دائرة القانون الدولي والسياسات اإلنسانية باللجنة الدولية. 

 

 أصحاب السعادة والمتحدثين الموقرين ورؤساء الجلسات والمحاورين والمشاركين واألصدقاء. 
 

للّجان  بالنيابة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(، أرحب بكم ترحيبًا حاًرا في االجتماع العالمي الخامس 
 .الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني

 
كان من دواعي سرورنا أن نستقبل أكثر يسعدني أن أفتتح هذا الحدث وأن ألتقي بالكثير منكم عبر شبكة اإلنترنت اليوم. لقد  و

بة، بصفتها مراق   الحاضرةخرى األحكومات المماثلة، بجانب  هيئاتلجنة وطنية أو  118مشارًكا مسجالً، من  280من 
 ومنظمات دولية أو إقليمية. ونحن سعداء للغاية بهذه األعداد. 

 
 برنامًجا عبر اإلنترنت أقل تعقيًدا من المعتاد.وبسبب القيود المستمرة التي فرضتها الجائحة، اخترنا 

كل يوم أن تتمكنوا للجلسات أوقات مختلفة  إتاحةسهاًل، لكننا نأمل بصدق من خالل  جدول األعمالهذا لم يجعل تنظيم  لكن
 جميعًا من االنضمام إلى العديد من الجلسات التي تقع ضمن ساعات عملنا.

لتقييم جميع األعمال الرائعة   فرصة رائعةاع العالمي عبر اإلنترنت ألننا اعتقدنا أن هذه قررنا أيًضا تنظيم هذا االجتملقد 
الدولي اإلنساني في جميع أنحاء العالم. لقد مرت خمس سنوات منذ أن اجتمعنا   الوطنية المعنية بالقانونالتي أنجزتها اللجان  

ت المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني هنا في جنيف. باإلضافة  الجتماع العالمي الرابع للّجان الوطنية والهيئافي اجميعًا  
إلى ذلك، نحن اآلن في منتصف الطريق بين المؤتمرين الدوليين الثالث والثالثين والرابع والثالثين للصليب األحمر والهالل  

اللجان الوطنية  الدولي اإلنساني وطنيًا، عملخالل قرار إدماج القانون عززت النسخة الثالثة والثالثون، من وقد األحمر. 
من أجل عرض ما جرى إنجازه منذ هذا القرار، أو منذ االجتماع ووالهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني. 
مها في قضايا رئيسية لمناقشتها خالل هذا االجتماع، والتي سأقد 4العالمي األخير، والتخطيط للسنوات المقبلة، اخترنا 

 غضون دقيقة. 
في السنوات المقبلة، على أمل استضافة االجتماع العالمي القادم هنا في   بشكل شخصي ومع ذلك، ما زلنا ملتزمين بالتجمع 

 جنيف.
 

 [والُمعاد إحياؤهامنها الجديدة  ؛بالقانون الدولي اإلنساني المعنية]الترحيب باللجان الوطنية 
تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني، لم تكن  بشأنأن العديد من إنجازاتنا الملموسة  بالنا نأال يغيب عمع ذلك، دعونا 

 نشاء لجان وطنية في المقام األول.إلمبادرة زمام ال أخذوابيننا اليوم،  أفراد من بينكم وجودلتتحقق لوال 
 

ون الدولي اإلنساني رسخت نفسها منذ اجتماعنا القانب معنيةاليوم، يسعدنا أن نرحب بتسع لجان وطنية أو هيئات مماثلة 
 ، تقع في المناطق التالية: 2016العالمي األخير في عام 

 بلغاريا، -1
 قبرص، -2
 كيريباتي، -3
 النيجر، -4
 مان، عُ  -5
 فلسطين، -6
 بابوا غينيا الجديدة، -7
 هولندا، -8
 تو.افانو -9
 

بالقانون الدولي اإلنساني أعادت ترسيخ أقدامها منذ اجتماعنا األخير، تقع في لجان وطنية معنية  بأربعالترحيب كذلك أود 
 المناطق التالية: 

 كوت ديفوار، -1
 إيطاليا، -2
 اليابان، -3
 .امبياغ -4
 



لجنة وطنية معنية بالقانون الدولي اإلنساني في جميع أنحاء العالم اليوم. وبالنيابة عن اللجنة   118 إجمالييقودنا هذا إلى و
لي في الترحيب الفعلي بممثلي هذه إالدولية، أود أن أهنئ كل واحد منكم على هذه اإلنجازات، وأدعو الجميع لالنضمام 

 اللجان. 
 

 ل هذا االجتماع[]بعض المالحظات حول الموضوعات التي ستناقش خال
قدر أكبر من االحترام للقانون  تقديمالعديد منكم عن نتائجهم الملموسة بشأن  إلىمع تخالل هذه األيام األربعة المقبلة، سنس

 الدولي اإلنساني.
 

 [ ةالطوعي التقارير وتقديم]إدماج القانون الدولي اإلنساني وطنيًا 
المؤتمر الدولي الثالث والثالثين للصليب األحمر والهالل  ما توصل إليه متابعة  في البند األول المطروح للمناقشة يتمثل 

 . 2019األحمر، الذي عقد في كانون األول/ديسمبر 
لتحسين   : خريطة طريقوطنيًا  بعنوان "إدماج القانون الدولي اإلنساني  1خالل هذا المؤتمر الدولي، اعتمد األعضاء القرار  و

اللجان الوطنية في   يعترف القرار بالدور المركزي الذي تمارسهإذ ". تنفيذ القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني
 تعزيز التنفيذ الوطني. ستكون تلك الجلسة مناسبة لتسليط الضوء على بعض إنجازاتكم. 

 
دقائق، اسمحوا لي أن أذكر بالفعل بعض   بضع بينما سنستمع إلى العديد من األمثلة على الممارسات الجيدة في غضون 

 طلبات القرار:تاإلنجازات الملموسة للغاية التي تتعلق مباشرة بم
عاهدات عبر تصديقات على م  209، كان هناك  2021حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر    2017من كانون الثاني/يناير    -

 القارات الخمس. 
 وطنيًا ينص على تشريعًا 85، كان هناك ما ال يقل عن 2020حتى كانون األول/ديسمبر   2017من كانون الثاني/يناير  -

 ذات صلة.قانونية أخرى صكوك وق القانون الدولي اإلنساني يتطب
 

جان الوطنية المعنية للّ  إلكترونية شبكة، بعد المؤتمر الدولي الثالث والثالثين، أطلقنا 2019سيتذكر الكثير منكم أنه في عام  
حول التطورات    المناقشاتهذه، وكان هناك بالفعل بعض    الشبكة عضًوا على صفحة    30بالقانون الدولي اإلنساني. لدينا حاليًا  

هذه المنصة، وال  إلينا عبرنأمل أن ينضم إلينا عدد أكبر منكم وفيما يتعلق بالقانون الدولي اإلنساني.  الوطنيعلى المستوى 
 تترددوا في التواصل معنا بشكل ثنائي إذا كانت لديكم أي أسئلة حول هذا الموضوع.

 
 ]المفقودون وعائالتهم[

لحماية األشخاص المفقودين وعائالتهم.  الوطني الخطوات التي يمكن اتخاذها على المستوى  استشرافًا للمستقبل، سنفكر في
قد مئات اآلالف من األشخاص في جميع أنحاء ُُ يتسم هذا الموضوع بقدر كبير من األهمية في جميع أنحاء العالم، إذ فو

عدد كبير منهم قط وانقطعت أخبارهم. لم يرجع  والعالم بسبب النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى والكوارث والهجرة.  
وراء كل شخص مفقود، هناك عدد ال يحصى من األشخاص الذين يعانون من القلق وعدم اليقين من عدم معرفة مصير  و

يتزايد إلى جانب األلم الرهيب الذي وعلى حياتهم. الفقد  خلفهايالتي أحبائهم ومكان وجودهم ويكافحون العواقب المتعددة 
االجتماعية واإلدارية والقانونية -، غالبًا ما يواجهون العديد من الصعوبات النفسيةتشفي صدورهم  بمرور السنين دون إجابات

 واالقتصادية.
حماية قانونية كافية على   توفير على تلك المشاكل اإلنسانية في ضمان اإلجاباتكما هو الحال دائًما، يكمن جزء كبير من و

نعلم أن اللجان الوطنية قد اتخذت بالفعل العديد من الخطوات المهمة لوضع أطر قانونية وسياساتية و. وطنيالالمستوى 
محلية، بما في ذلك اآلليات والعمليات ذات الصلة. نتطلع إلى االستماع إلى نتائج عملكم في هذا المجال وأفكاركم حول كيفية  

 زيادة دعم اللجنة الدولية لكم. 
 

جلسة أيًضا مناسبة إلبراز عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، التي جمعت ماليين األشخاص الذين ستكون هذه ال
  حول تال  عملية حربين عالميتين وفي نزاعات وكوارث ال حصر لها منذ ذلك الحين. سنشرح    إبانتشتت شملهم عن عائالتهم  

والغد وأن لدينا القدرة  ،تكييف استجابتنا لتواكب تحديات اليوم الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين لضمانالتي تشهدها 
 حماية األشخاص المفقودين وعائالتهم.عن على تقديم الدعم المناسب للدول التي تتحمل المسؤولية األساسية 

 
 نقل األسلحة[ وعمليات ،والتقنيات الجديدة ،]األسلحة

مزودة بالنسبة للجنة الدولية، يعتبر تطبيق القانون الدولي اإلنساني على األسلحة بجميع أنواعها أمًرا أساسيًا، سواء كانت 
عاًما أو يزيد. ومع ذلك، يواجه المجتمع الدولي اليوم تحديات    70تقنيات جديدة أو األسلحة القديمة التي كانت موجودة منذ ب

 ا يوم األربعاء.كبيرة ستكون موضوع مناقشتن



مثل األسلحة النووية واألسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية  ، في األساس محظورةأسلحة موجودة  إننا نشهد زيادة استخدام 
األسلحة، ومع  تلك التعامل مع. نعلم أن هناك عدًدا من المعاهدات التي تنظم هاأو التهديد باستخدام واأللغام المضادة لألفراد 

. إن  اتذلك، فإننا نواجه تحديات في تشجيع الدول على التصديق على هذه الصكوك، وفي ضمان الوفاء بشروط المعاهد
نود االستماع آلرائكم حول ما ولجانًا وطنية معنية بالقانون الدولي اإلنساني، مهم جًدا في هذا الصدد.  مدوركم، بصفتك

، وهذا  الوطنيتفعلونه، أو ما يمكنكم فعله، للتأكد من أن القانون الدولي اإلنساني، برمته، يُنفذ بشكل فعال على المستوى 
 يشمل تنفيذ معاهدات األسلحة ذات الصلة. 

 
واستخدام وسائل ر  يتطوفي  ، وغير مقيّد في كثير من األحيان،  سعيًا حثيثًاالتقدم الذي شهدته العلوم والتكنولوجيا، نشهد  بعد  و

وأساليب جديدة في الحروب. نعلم أن العديد منكم منخرط في مناقشات حول استخدام التقنيات الجديدة والعمليات السيبرانية 
يكمن الهدف من هذه الجلسة في االستماع إلى  وعن التحديات التي تطرحها هذه التطورات.    واألسلحة الذاتية التشغيل، فضالً 

آرائكم حول كيفية توسيع مشاركة اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني في هذه المناقشات، ودعم الدول في  
 اني.االستجابة لهذه التطورات، لضمان استمرار تطبيق القانون الدولي اإلنس

 
تنتابنا شواغل إنسانية كبيرة في جميع أنحاء العالم بشأن المعاناة الحادة التي جلبها توفر األسلحة على نطاق واسع ونقلها، 

الوطنية والهيئات تضطلع اللجان ويرجع ذلك في كثير من الحاالت إلى عدم كفاية الضوابط. وفضالً عن إساءة استخدامها. 
بدوٍر حيوي في تشجيع الدول على تنظيم استخدام األسلحة وتقييدها، بما في ذلك المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني 

 استخدامها للقانون الدولي اإلنساني.  لوسب األسلحة إجراء مراجعات للتأكد من امتثال
 

 ]مكافحة اإلرهاب وتيسير العمل اإلنساني[
 جلستنا المواضيعية األخيرة لهذا األسبوع حول مكافحة اإلرهاب وتيسير العمل اإلنساني. ستكون

بأن الدول يجب أن تحمي مواطنيها من تهديد اإلرهاب، فإن اللجنة الدولية تشعر بالقلق إزاء تأثير بعض تدابير  وإذ نسلم
ت تدابير مكافحة اإلرهاب في بعض السياقات وصول مكافحة اإلرهاب على األنشطة اإلنسانية في جميع أنحاء العالم. أعاق

اإلغاثة اإلنسانية المحايدة وغير المتحيزة والحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، مثل السكان المدنيين الذين يعيشون في 
دولي اإلنساني تتعارض هذه التدابير مع نص القانون ال ومناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة مصنفة على أنها "إرهابية". 

في تشريعاتها الخاصة بمكافحة اإلرهاب، من   ةاإلنساني  الستثناء األعمالوروحه. لذلك من الضروري أن تتبنى الدول بنوًدا  
الوطنية  أجل ضمان وصول المساعدة اإلنسانية والحماية إلى المحتاجين. وهذه إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن للجان 

تقديم المساعدة من خاللها. سيكون التركيز في هذه المناقشة على األمثلة  ة بالقانون الدولي اإلنساني والهيئات المماثلة المعني
الملموسة لبنود االستثناءات لألغراض اإلنسانية، والتي كان للعديد منكم دور فعال في تحقيقها، وتبادل الممارسات الجيدة 

 في هذا الصدد. 
بالقلق إزاء التصورات الخاطئة بأن القانون الدولي اإلنساني ال ينطبق على عمليات  عالوة على ذلك، تشعر اللجنة الدولية

بأن التهديد االستثنائي الذي تشكله الجماعات المسلحة من غير الدول   يقضي نهًجابعض الدول  وتبنتمكافحة اإلرهاب. 
ون الدولي اإلنساني، على الرغم من وجود نزاع  المصنفة على أنها "إرهابية" يتطلب استجابة استثنائية، ال ينطبق فيها القان

مسلح. تؤكد اللجنة الدولية أن القانون الدولي اإلنساني ينطبق دائًما على حاالت النزاع المسلح، ونحن نسعى للحصول على  
لى أنها  دعمكم في تشجيع الدول على االمتثال للقانون الدولي اإلنساني، حتى فيما يتعلق بشخص أو جماعة مسلحة مصنفة ع

 إرهابية.
 

 ]بند ختامي[
لقد آن األوان لمشاركة    !خالل هذه الجلسات األربع، سيخصص القسط األكبر من الوقت لخبراتكم وأعمالكم. إنه حقًا اجتماعكم

ممارساتكم الجيدة، وطرح أسئلة على زمالئكم حول كيفية تغلبهم على التحديات التي قد تواجهونها بأنفسكم، إليجاد أوجه  
هناك دائًما المزيد ف ؛التنفيذ الوطني للقانون الدولي اإلنساني عملية مستمرة ويشكلر وشراكات عبر المناطق المختلفة. تآز

المعنية ه. ويحدونا األمل أن تزودكم هذه النسخة الخامسة بأفكار ملموسة عما يمكن أن تفعله اللجنة الوطنية فعلالذي يمكن 
 قانون الدولي اإلنساني.بال
 

وبهذا، أود أن أتقدم بالشكر الحار إلى جميع ممثلي اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني الذين وافقوا على مشاركة  
ا لجميع زمالئنا في جميع أنحاء العالم الذين شاركوا في تنظيم هذا الحدث،  م بشأن كل من هذه المواضيع. شكرً قصص عمله

 ولكل واحد منكم على تخصيص الوقت لالنضمام إلينا اليوم. 
 

لعالم في هذا  للجنة الدولية من جميع أنحاء ابافي الختام، أود أيًضا أن أنوه إلى حضور العديد من المستشارين القانونيين 
نحن ملتزمون بالفعل بمواصلة دعمكم وسيكون زمالؤنا مستعدين لعقد مشاورات ثنائية للمتابعة مع كل واحد واالجتماع. 

 منكم بعد هذا االجتماع المهم.



 
بأنه  ة، وأنا مقتنعه الفرصةإجراء المشاورات معكم جميعًا وجًها لوجه، يجب أن نحقق أقصى استفادة من هذ ودبينما كنا نو

 سيكون لدينا العديد من المناقشات المحفزة. أرحب بكم مرة أخرى، وأتمنى لكم جميعًا أسبوًعا مثمًرا. 


